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Αθήνα,
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Αρ. Πρωτ. : ΔΟΥ/οικ/3404

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή
διαδικασία με Α/Α 88273, της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Λαμίας –
Καρπενησίου, στο τμήμα Σταυρός - Καστρί».
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄/12-10-2017) περί Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α/2019)
3. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015) και ειδικότερα του άρθρου 3 που αφορά στην ανασύσταση του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ΠΔ 84/2019 (ΦΕΚ
123 Α/2019)
4. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) και ειδικότερα του άρθρου 4 που αφορά στη μετονομασία του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
5. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.37834/ΦΝ 466/6-4-2017 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (ΑΔΑ:ΨΨ17465ΧΘΞ-ΩΛΚ)
"Aποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών".
7. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα
Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής.
8. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄/19-5-2017) και ειδικότερα του άρθρου 47 σύμφωνα με το οποίο
τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 379 του Ν. 4412/16 και η εφαρμογή ηλεκτρονικών μέσων
(ΕΣΗΔΗΣ) αρχίζει την 20η Οκτωβρίου 2017 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών υπηρεσιών.
10. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841 Β’/29-12-2017) Απόφαση ‘’Κατάρτηση,
τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της
παρ. 8(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
11. Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ160 Α’/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», κατά το τμήμα που διατηρήθηκε σε
ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4403/16 και του Ν. 4412/16.
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12. Τον Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α’/7-8-2019) «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
13. Την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
δημόσιας διοίκησης»

της
για
της
της

και αφού είδαμε:
1. Την με αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./2741/07-08-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΡ5465ΧΘΞ-ΥΗΦ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ανάθεση και εκπόνηση της
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου στο τμήμα Σταυρός – Καστρί» και
καθορίστηκαν οι υποχρεώσεις των μερών της Προγραμματικής Σύμβασης.
2. Την από 12-03-2018 Προγραμματική Σύμβαση και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
3. Το με αρ. πρωτ. οικ.97449/3229/23-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο αιτήθηκε την ένταξη του έργου του θέματος στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και την αντίστοιχη διάθεση πίστωσης (ΑΔΑΜ:19REQ004791666 2019-04-15).
4. Την με αρ. πρωτ. 128918/06-12-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,
με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016, στη ΣΑΜΠ066 με κωδικό
αριθμό 2016ΜΠ06600025 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2.600.000,00€, του έργου του θέματος (ΑΔΑ:
Ω9ΚΨ4653Ο7-Ω5Ε) (ΑΔΑΜ: 19REQ004807691 2019-04-17).
5. Την με αριθμ. πρωτ.45020/22-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΗΨ465ΧΙ8-1ΝΛ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνεται το έργο του θέματος στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
2019.
6. Την με αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./οικ/2034/11-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΩΜ465ΧΘΞ-ΜΗΙ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία:
 Εγκρίθηκε η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος με
ανοικτή διαδικασία δημοπράτησης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86, παρ. 2 και 4 του Ν.4412/2016.
 Ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή και Προϊσταμένη Αρχή η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.)
και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
σύμφωνα με την από 12-03-2018 Προγραμματική Σύμβαση.
 Εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ) για την έγκριση
των τευχών του διαγωνισμού, την διενέργεια του διαγωνισμού και τις τυχόν επαναλήψεις του.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/1405/16-03-2020 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη
δημοπράτησης (Διακήρυξη, Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης και Συγγραφή Υποχρεώσεων) για την
εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου, στο τμήμα Σταυρός
- Καστρί».
8. Τον ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την
εκπόνηση της μελέτης του θέματος με Α/Α 88273 (ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)
9. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΟΥ/20319/24-3-2020 (ΦΕΚ 1022 Β/24-3-2020) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών περί αναβολής διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για το
χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.

10. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./οικ/1862/21-04-2020 (Ορθή Επανάληψη 27-04-2020) Απόφαση του Δ/ντή της
Αναθέτουσας Αρχής (Δ.Ο.Υ.), με την οποία εγκρίθηκε η Παράταση προθεσμίας της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον δημόσιο
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διαγωνισμό του θέματος.
11. Την με αριθμ. πρωτ.Δ.Ο.Υ./2554/29-06-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την
δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου, στο τμήμα
Σταυρός – Καστρί».
12. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./οικ/3002/02-07-2020 Απόφαση του Αναπλ. Δ/ντή Δ.Ο.Υ. με την οποία
μετατέθηκε η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού του θέματος για την 10η Ιουλίου 2020.
13. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./οικ/3155/10-07-2020 Απόφαση του Αναπλ. Δ/ντή Δ.Ο.Υ. με την οποία
μετατέθηκε η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού του θέματος για την 24η Ιουλίου 2020.
13. Το από 24-07-2020 10:16 πμ μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αριθμ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./3402/24-07-2020)
της κας Καραγκούνη Ελένης, ορισθείσας προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον διαγωνισμό του
θέματος, με το οποίο αιτιολογείται η μη έναρξη των εργασιών της Επιτροπής Διαγωνισμού και ως εκ
τούτου η μη διενέργεια της αποσφράγισης.
14. Τα άρθρα 221 και 221 Α του Ν.4412/2016.
Και επειδή:
1. Στη Διακήρυξη του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για τη μελέτη του
θέματος αναγράφεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 29 Ιουνίου 2020, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 και ως ημερομηνία αποσφράγισης η 02 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00.
2. Με την με αριθμ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./οικ/3002/02-07-2020 Απόφαση του Αναπλ. Δ/ντή Δ.Ο.Υ., ως νέα
ημερομηνία αποσφράγισης ορίστηκε η 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
3. Με την με αριθμ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./οικ/3155/10-07-2020 Απόφαση του Αναπλ. Δ/ντή Δ.Ο.Υ., ως νέα
ημερομηνία αποσφράγισης ορίστηκε η 24η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.
4. Για λόγους ανωτέρας βίας (μη έναρξη εργασιών της Επιτροπής Διαγωνισμού), δεν δύναται να διενεργηθεί
η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα και κατά συνέπεια προκύπτει η αναγκαιότητα μετάθεσης της
ημερομηνίας αποσφράγισης για τον εν λόγω διαγωνισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την εκπόνηση της
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου, στο τμήμα Σταυρός - Καστρί», με αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 88273, ως εξής:
 Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από το αρµόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του Διαγωνισµού) ορίζεται η 08η Σεπτεμβρίου 2020,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και το άρθρο 221, παράγρ. 10 του
Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: ‘’ Άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα του
υπαλλήλου και διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις.’’
ELEFTHERIA
VAVOURAKI

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών
2. Γραφ. Γεν. Δ/ντη Συγκοινωνιακών Υποδομών

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
ELEFTHERIA
VAVOURAKI
Ημερομηνία:
2020.07.24 12:15:24
EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Αναπλ. Διευθυντής ΔΟΥ

Κων/νος Ηλιόπουλος
Πολ. Μηχ. με Α΄ β.
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4. Μέλη Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά)
(με email και ΑΔΑ)
Ελένη Καραγκούνη karagkouni.e@inedivim.gr
Παναγιώτη Μανή dfx.manis@gmail.com
Νικόλαο Βρανίκα nvranikas@culture.gr
Μιχαήλ Λεφαντζή mlefantzis@yahoo.gr
Μάρκο Καραμαλέγκο pteriga@yahoo.com
Γεώργιο Κουσκουλή georgekouskoulis@gmail.com
EΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. ΔΟΥ/α
2. ΣΑ 134
3. Χρον/κό αρχείο
4. Δ/ντή ΔΟΥ
5. Γ. Μπραούζη
6. Π. Θεοδωροπούλου

